ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง รณรงค์ให้ประซาขนลดปริมาณขยะตั้งแต่ครัวเรือน โดยนำหลักการใช้น้อย ใช้ซํ้า นำกลับมาใช้ใหม่
ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูงได้รับแจ้งจากที่ว่าการอำเภอโนนสูง ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็น ชอบแผนแม่บ ทการบริห ารจัด การขยะมูล ฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ ) โดยมอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มร่ว มกัน บริห ารจัด การขยะมูล ฝอย
ประกอบกับ พลเอกประยุท ธ์ จันทร์โอขา นายกรัฐมนตรี ได้ม อบนโยบายในพิธีม อบรางวัล การจัด การขยะ
มูลฝอยขุมซน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๑ โดยรณรงค์ให้ครัวเรือน ลดปริมาณขยะ
โดยใช้หลักการ ใช้น้อย ใช้ซํ้า และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะด้นทาง
ของประซาขน
ในการนี้ เทศบาลตำบลโนนสูง จึงขอความร่วมมือให้ประขาขนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง
ช่วยกัน ลดปริมาณขยะตั้งแต่ในครัวเรือนของตนเอง โดยการนำหลักใช้น้อย ใช้ซํ้า นำกลับมาใช้ใหม่ หรือที่
เรียกว่า หลัก ๓8 รวมถึงการแยกขยะอินทรีย์ก่อนทิ้งลงลังขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัดให้น้อยลง
โดยมีวิธีการ ดังนี้
การใช้น ้อย หรือ ลดการใช้ (860๒06) คือ การลดปริมาณการใช้ลงโดยใช้เท่าที่จำเป็น
หลีกเลี่ยงการใช้อย่างฟุมเพิอยเพื่อลดการสูญเปล่า และลดปริมาณขยะให้มากที่สุด เช่น
^ การใช้ตะกร้าหรือถุงผ้า แทน การใช้ถุงพลาสติก
^ การใช้แก้วส่วนตัว แทน การใช้แก้วพลาสติก หรือแก้วที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
^ การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม แทน เนื่องจากใช้ปริมาณพลาสติกที่ใช้ผลิตเป็นถุง น้อยกว่าใช้
พลาสติกที่ผลิตเป็นขวด
^ การใช้ปีนโต หรือกล่องใส่อาหาร แทน การใช้กล่องโฟมซึ่งย่อยสลายยาก
๑ .

๒. การใช้ซํ้า (86น56) คือ การนำของเลีย บรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้อีกครั้ง
ให้คุ้มค่าก่อนนำไปทิ้งหรือก่อนนำไปรืไซเคิล เช่น
^ การทำสิ่งประดิษ ฐ์จ ากวัส ดุเหลือ ใช้ เช่น การนำซองกาแฟมาผลิต เป็น กระเปา การนำ
กระป๋อ งมาผลิต เป็น ตะกร้า ใส่ข อง การนำกล่อ งนมมาผลิต เป็น หมวก การนำลอต เตอรื่ม าผลิต เป็น
ดอกไม้จันทน์ เป็นด้น
^ ใช้ซํ้าผลิตภัณ ฑ์ที่ยังสามารถใช้ได้ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า และเมื่อใช้ครบทิ้งสอง
หน้าแล้วยังทำเป็นกระดาษหน้าที่สามโดยใช้เป็นกระดาษพิมพ์อักษรเบรลลีให้ผู้พิการทางสายตา เป็นด้น
^ เลือก'ซื้อสินค้าที่สามารถ'ใช้ซํ้'าใด้ เช่น ถ่านไฟฉายแบบชาร์ตได้ เป็นวิธีการที่ประหยัดเงิน
ในกระเป๋า และช่วยลดปริมาณขยะอันตรายที่เกิดขึ้น
^ การบริจาคสิ่งของที่ใม่ใช้แล้ว เช่น เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้อง
ใช้ นอกจากจะได้บุญแล้ว ยังทำให้บ้านเรือนเป็นระเบียบ ไม่รกรุงรังเต็มไปด้วยสิ่งของที่ไม่ได้งานแล้ว
^ การขายสิน ค้า มือ สอง เช่น หนังสือ เสื้อ ผ้า รองเท้า อุป กรณ์เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้า เป็น ด้น
นอกจากเป็นการลดปริมาณขยะแล้ว ยังเป็นการเพิ่มรายได้อีกด้วย

-๒-

๓. การนำกลับมาใช้โหมโดย การรีไซเคิล (

6 6 0

X ๒) คือ การนำวัสดุที่ใช้แล้วมาแปรสภาพ
0

หรือแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต หรือเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เซ่น การนำกระป๋องอลูมิเนียมมา
หลอมเป็นขาเทียม การนำกล่องเครื่องดื่ม บแ7 มาผลิตเป็นหลังคา การนำกระดาษมาแปรรูปเป็นกล่องทีซซู
การนำขวดมาแปรรูปเป็นเสื้อผ้า ทั้งนี้ ประขาขนสามารถซ่วยได้โดยการคัดแยกขยะก่อนทั้ง เพื่อง่ายต่อการนำ
ขยะที่สามารถรืใซเคืลได้โปแปรสภาพดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
คิดก่อนซื้อ แยกก่อนทิ้ง รัก ษา สิ่งแวดล้อม
๑. คิดก่อนซื้อ ลดขยะ ทุกครั้งที่คิดจะซื้อของ ลองสังเกตดูว่าเราจะซ่วยลดขยะได้อ ย่างไร
ไม่ได้ทำตามกระแส แต่ทำจากใจหรือจิตสำนึกที่ดี
๒. ซื้อของมือสอง อาจเป็นวิธีที่ไม่ได้ซ่วยลดขยะภายในบ้าน แตกเป็นโอกาสที่ซ่วยลดปริมาณ
ขยะให้โลกของเรา เหมือนเป็นการหมุนเวียนของที่ยังใช้ประโยขน์ได้อยู่กลับมาใช้อีกครั้ง และยังซ่วยประหยัด
เงินในกระเป๋าได้อีกด้วย
เลือกซื้อของที่รืไซเคืลได้ โดยคำนึงถึงประโยขน์ใช้สอยของบรรจุภัณฑ์ เซ่น บรรจุภัณฑ์ที่
เป็นกล่องกระดาษ หรือกระป๋องก็จะสามารถนำกลับไปรืไซเคิลได้ ล้าเป็นไปได้ควรลดการใช้ถุงพลาสติกและใช้
ถุงผ้าแทน'จะดีที่สุด
๔. เลี่ยงผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง หลีกเลี่ยงการเลือกซื้อสินค้าฃนิดใช้ครั้งเดียวหรือผลิตภัณฑ์ที่มื
อายุการใช้งานตํ่าเพื่อลดปริมาณขยะและซ่วยอนุรักษ์ทรัพยากรโลกได้อีกทางหนึ่ง
๓ .

การทำลังขยะอินทรีย์หรือลังขยะเปียกครัวเรือ น เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ประขาขนจะสามารถซ่วย
ลดปริมาณขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือนลงได้ ซึ่งมืวิธีการดังนี้
๑. จัดเตรียมภาขนะหรือวัสดุที่ไมใช้แล้ว เซ่น ถังสี ถังพลาสติกที่มือยู่ในครัวเรือน แล้วนำมา
เจาะรูหรือตัดภาขนะดังกล่าวบริเวณล้นถัง
๒. ขุดหลุมขนาดความลึก ๒ ใน ๓ ของความสูงถัง แล้วนำถังที่เตรียมไว้ไปใส่ในหลุมที่ขุดไว้
ใช้ดินกลบบริเวณช้างถังให้มิดขิดโดยให้ปากถังอยู่เหนือพื้นดินประมาณ ๔ นิ้ว
๓. นำขยะอินทรีย์ เซ่น เศษอาหาร เศษผักผลไม้ หรือนํ้าแกงต่างๆที่เหลือ จากการรับประทาน
มาเทใส่ในถังที่ฝงไว้ และปีดฝาถังให้มิดขิดเพื่อฟ้องถันกลิ่น
๔. โดยจุลินทรืยไนดินรวมถึงไล้เดือนจะค่อยๆย่อยสลายเศษอาหารที่อยู่ในถังให้กลายเป็นป๋ย
ซึ่งหากมีกลิ่นเหม็นสามารถเติมนี้าหมัก หรือ เศษใบไม้ หรือ ดินลงไปได้เพื่อกลบกลิ่นได้
๔. เมื่อ เศษอาหารถึง ระดับ เดีย วถัน กับ พื้น ดิน ที่ข ุด ไว้ ให้ด ึงถังนั้น ออกและใช้ด ิน กลบเศษ
อาหาร แล้วย้ายถังไปทำตามขั้นตอนเดิมที่จุดอื่นต่อไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วถัน
ประกาศ ณ

มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๒

(น ายล ั^ รัตนึ^ ปานเจริญคักดื่)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราขการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

